
 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ علً انواع التكنولوجٌا الرقمٌة المختلفة 

 

 

 

 

ولٌام تاٌنر عالم فً مجال علوم االنسان والثقافة وخبٌر تكنولوجً ٌستخدم انواع مختلفة من التكنولوجٌا الرقمٌة وٌعمل على اٌجاد حلول 

 للمشكالت لتستفٌد المجتمعات المحلٌة وهو ٌعتقد ان 

 استخدام التكنولوجٌا بطرٌقة اٌجابٌة ٌساعد الناس الن ٌصبحوا مواطنٌن رقمٌٌن ناجحٌن 

 التواصل الرقمً بٌن االشخاص مفٌد لتبادل االراء وتكوٌن العالقات 

  يحتاجون اليها ببناء ادوات رقمٌة وتطبٌقات سهلة االستخدام وتقوم ايضا تساعد االفراد على التواصليعمل وليام تاينر مع منظمات 

 من خالل هذه االدوات والتطبيقات يمكننا 

 جعل المعلومات متاحة باستمرار وبمتناول الجمٌع مثل تطبٌق بنك – حجز تذاكر لزٌارة االماكن التارٌخٌة – حجز تذاكر السفر –دفع الفواتٌر 

 المعرفة المصري 

 

   او ضع عالمة  

  يحتاجون اليها ببناء ادوات رقمٌة وتطبٌقات سهلة االستخدام وتقوم ايضا تساعد االفراد على التواصليعمل وليام تاينر مع منظمات 

  حجز تذاكر السفر–من خالل االنترنت يمكننا دفع الفواتير 

 

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 َششح اٌزالُِز اٌّفبهُُ اٌّفزبحُخ ٌٍّىاغٕخ اٌشلُّخ اْ ِؼشفٍ 

 َزؼبًِ اٌزالُِز ِغ االدواد اٌشلُّخ ثطشَمخ سهٍخ وإِخ اْ ِهبسٌ 

 االدواد اٌشلُّخ وَشؼش ثبهُّزهباْ َفعً اٌزالُِز اسزخذاَ وجذأٍ 

اٌسجىسٖ - اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 اٌ أىاع اٌزىٕىٌىجُب اٌشلُّخ رسزخذَ وً َىَ ؟اٌزهُئخ 

اٌؼصف اٌزهٍٕ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 املس تكشف امنشط: ادلرس الاول 
 نواتجالتعلم

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 



 

  

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على المواطنة الرقمٌة  

 

 ِؼًٕ اٌّىاغٕخ اٌشلُّخ اْ َزوش اٌزالُِز ِؼشفٍ 

 ِٓ اٌزؼبًِ ِغ وسبئً اٌزىٕىٌىجُب اٌشلُّخ ثطشَمخ اخاللُخ  اٌزالُِز َزّىٓاْ ِهبسٌ 

 ثبهُّخ ِؼشفخ اٌحمىق واٌّسؤوٌُبد اٌشلُّخ  اٌزالُِز َشؼشاْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ ِب ِؼًٕ اْ رىىْ ِىاغٓ سلٍّ اٌزهُئخ 

 حً اٌّشىالد - اٌؼصف اٌزهٍٕاسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

هً القدرة على استخدام التكنولوجٌا الرقمٌة بطرٌقة اخالقٌة ومسئولة وامنة وهً تساعدك على استخدام التكنولوجٌا : المواطنة الرقمٌة 

  الرقمٌة واالستفادة منها واٌضا حماٌة بصمتك الرقمٌة

 ما ٌشاركه االخرون عنك – كل ما تشاركه مع االخرٌن –هً سجال لكل ما تفعله عبر االنترنت وتشمل المواقع التً تزورها البصمة الرقمٌة 

   لذلك فمهم جدا مشاركة معلوماتك ومعلومات عن غٌرك بطرٌقة امنة ومسؤولة

 المواطن الرقمً له حقوق وعلٌه مسؤولٌات 

  اال ٌتعدى احد على بصمتك الرقمٌة وعدم مشاركة انتاجك اال بموافقتك وذكر اسمك وان تكون محمً من القرصنه من حقك

  اال تقوم بقرصنة محتوى محمً لمشاركته مع االخرٌن ومسؤولٌتك

   التواصل مع االشخاص ونشر االفكار واالراء االٌجابٌة من حقك

 التعامل مع االشخاص بشكل اٌجابً وان تكون مشاركاتك اٌجابٌة مع معرفة ان التواصل وجها لوجه هو االفضل ومسؤولٌتك

  مشاركة المعلومات والمواد الترفٌهٌة مع احترام الحقوق وذكر المصادر من حقك

 ان تقٌم ما ستشاركه اوال وتتاكد من ان المصدر امن  ومسؤولٌتك

 تستخدم االنترنت عندما تحتاج لذلك   من حقك

 عدم – االٌسبب لك توتر –المحتوى امن والمصادر موثوقة –ان تتاكد من ان استخدامه ٌحقق االتً استثمار الوقت بشكل جٌد  ومسؤولٌتك

 االعتماد علٌه وتحقٌق التوازن بٌن استخدام االنترنت  و التواصل الشخصً مع االخرٌن

 

 

 قارن بٌن المواطنة الرقمٌة و البصمة الرقمٌة ؟

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج املواطنة امرمقية  : امثاينادلرس 

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم



 

  

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على اهمٌة االدوات التكنولوجٌة فً تسهٌل حٌاتنا  

 

 اٌّجبالد اٌزٍ رسبػذ فُهب االدواد اٌزىٕىٌىجُخ ثشىً اَجبثٍ اْ َزوش اٌزالُِز ِؼشفٍ 

 ِغ غشق دػُ اٌزىٕىٌىجُب اٌّؼٍىِبد فٍ اٌزؼٍُُ ثسهىٌخ  اٌزالُِز َزؼبًِاْ ِهبسٌ 

 اسزخذاَ رىٕىٌىجُب اٌّؼٍىِبد واالرصبالد ثشىً اَجبثٍ  اٌزالُِز َفعًاْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف رجؼً رىٕىٌىجُب اٌّؼٍىِبد واالرصبالد حُبره اسهً  اٌزهُئخ 

  اٌزفىُش إٌبلذ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 المواطن الرقمً ٌمكنه استخدام ادوات تكنولوجٌا المعلومات للتعلم والمشاركة والتواصل 

وفرت الحكومة المصرٌة المصادر الرقمٌة الخاصة بالمواد التعلٌمٌة من خالل بنك المعرفة مما ٌضمن امكانٌة وصول جمٌع  : التعلم

 التالمٌذ للمواد التعلٌمٌة  وضمان حقه فً التعلم اٌا كان وضعه 

 الطفل الذي ٌعانً صعوبة فً النطق ٌمكنه االعتماد علً الصور 

 الذي تمنعه ظروفه الخروج للمدرسه ٌمكنه الوصول للمصادر من المنزل 

 تكون االدوات التكنولوجٌة مفٌده فً حالة الظروف الطارئة مثل جائحة كورونا 

 منصات مشاركة مقاطع الفيديو 

 مثل ٌوتٌوب وٌمكن استخدام مقاطع الفٌدٌو فً تعلم اشٌاء جدٌدة 

 او رفع مقاطع فٌدٌو من اعدادك لمشاركة معلومات او مهارات تحت اشراف ولً االمر

 whats up – face book - skypeالتواصل االجتماعي 

 الدردشة والمحادثات 

 العمل الجماعً بشكل افتراضً 

 االنضمام للمجموعات التً لها نفس االهتمامات لتبادل االفكار والمعلومات والترفٌه 

 

   المواطن الرقمً ٌمكنه استخدام ادوات تكنولوجٌا المعلومات ل           و             و                     اكمل

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج الااثر الاجيابية متكنوموجيا املعلومات واالثصاالت   : امثامثادلرس 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 



 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌفرق التالمٌذ بٌن االتصال المتزامن والغٌر متزامن   

 

 

 اٌفشق ثُٓ االرصبي اٌّزضآِ واٌغُش ِزضآِاْ َزوش اٌزالُِز ِؼشفٍ 

 ِٓ اٌزؼبًِ ٔىػٍ االرصبي ثسهىٌخ   اٌزالُِز َزّىٓاْ ِهبسٌ 

 وسٍُخ االرصبي إٌّبسجخ ٌٍحبالد اٌّخزٍفخ  اٌزالُِز َخزبساْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ هً رسزخذَ ٔفس وسبئً االرصبي ِغ االصذلبء دائّب اٌزهُئخ 

 حً اٌّشىالد - اٌؼصف اٌزهٍٕاسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

محادثات )ٌحدث فً نفس الوقت اي استجابة فورٌة مثل تبادل المعلومات او الملفات بٌن شخصٌن فً التوقٌت نفسه مثل االتصال المتزامن  

  ( غرف الدردشة الفورٌة – البرامج التلفزٌونٌة المباشرة –الفٌدٌو الفورٌة 

  ونحتاج الجراءها الى جهاز مزود بكامٌرا ومٌكروفون واٌضا برنامج محادثات فٌدٌو  video chatsمن وسائلها محادثات الفٌدٌو 

  تتٌح ارسال رسائل نصٌة او صور او فٌدٌو وتحتاج لبرنامج على الكمبٌوتر او تطبٌق على الموباٌل instant messagingالمراسلة الفورٌة 

 google chrome ٌمكنك من خاللها اجراء مناقشات حول موضوع معٌن وتحتاج متصفح انترنت مثل  chat roomغرف الدردشة 

 )ال ٌتطلب استجابة فوٌة فٌتم نقل البٌانات والملفات بٌن االشخاص دون ضرورة تواجدهم فً نفس التوقٌت  مثل االتصال غٌرالمتزامن  

( البرامج التعلٌمٌة المسجلة –ارسال رسائل عبر البرٌد االلكترونً   

ٌستخدم الرسال واستقبال الرسائل وهو طرٌقة اكثر رسمٌة للمراسلة والتواصل فٌمكن من خالله تسلٌم المشروعات   emailالبرٌد االلكترونً 

 الدراسٌة او التواصل مع الهٌئات الحكومٌة وتحتاج متصفح انترنت او تطبٌق البرٌد االلكترونً على الموباٌل 

 

 

 :اختر مما بٌن القوسٌن 

 ( كالهما – محادثات الفٌدٌو –غرف الدردشة  )من امثلة االتصال المتزامن 

 ( البرٌد االلكترونً – المراسلة الفورٌة –البرامج التلفزٌونٌة المباشرة  )من امثلة االتصال الغٌر متزامن 

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج امتواصل عرب الانرتنت   : امرابع ادلرس 

 التعلم نواتج

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 

 التقـــوٌم



 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الى ان ٌتعلم التالمٌذ االداب المناسبة اثناء االتصال االلكترونً   

 

 

 

 كٌفٌة استخدام ادوات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التواصل 

 لبدء محادثة بنفسك تنشئ رابط وترسلة لمن ترٌد اجراء المحادثة معه شخص او اكثر اجراء محادثات الفٌدٌو   

 اما لالنضمام لمحادثة تضغط على الرابط المرسل لك وتنتظر اذن الدخول

ٌمكنك فتح المٌكروفون والكامٌرا او عدم فتحهما وٌجب االلتزام فً حالة فتحهما بارتداء مالبس مناسبة وعدم عرض معلومات شخصٌة التزم 

 بدورك واحترم االراء

ٌتناقش فٌها االشخاص حول موضوع معٌن ٌمكنك كتابة تعلٌق واٌضا الرد على رسائل الموجودٌن فً الغرف جمٌعهم لدٌه غرف الدردشة   

 امكانٌة رؤٌة ما تكتبه فكن مهذبا واٌجابٌا

وسٌله ممتعه وغٌر رسمٌة للتواصل ٌمكنك كتابة رسال قصٌرة واضافة الرموز والصور بالضغط على اسم الشخص الذي المراسلة الفورٌة    

 ترٌد مراسلته وكتابة الرساله والضغط على عالمة االرسال  كن حرٌصا على التحلً باالخالق 

 شائع االستخدام فً المواقف الرسمٌة فمثال تحتاجه النشاء حساب على بنك المعرفه او ارسال مشروع لمعلمك وٌتٌح البرٌد االلكترونً  

 ارسال مرفقات مثل الملفات والصور والفٌدٌو 

 وتضٌف محتوى الرساله والمرفقات ثم ارسال كن حرٌصا subject تضٌف عنوان للرساله بعد  toتكتب البرٌد االلكترونً للمرسل الٌه بعد 

 على مراعاة القواعد النحوٌة واالمالئٌة وتاكد من صحة ما ترسله من مرفقات واستخدم عبارات االحترام والختام 

 

 اكمل

.................. بٌنما تستخدم المراسلة الفورٌه فً .......... ٌستخدم البرٌد االلكترونً فً المواقف   

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 اداة اسزخذاَ وسبئً اٌزىاصً االٌىزشؤٍ اْ َزوش اٌزالُِز ِؼشفٍ 

 ِٓ اسزخذاَ وسبئً اٌزىاصً ثسهىٌخ    اٌزالُِز َزّىٓاْ ِهبسٌ 

 َشؼش اٌزالُِز ثبهُّخ االٌزضاَ ثبالداة اثٕبء اٌزىاصً ػًٍ االٔزشٔذ  اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف رظهش اٌزضاِه ثبالداة اثٕبء اسزخذاَ وسبئً اٌزىاصً االٌىزشؤٍ اٌزهُئخ 

 اٌزفىُش إٌبلذ - إٌّبلشخاسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج كيفية اس تخدام االثصال الامكرتوين   : اخلامسادلرس 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 



 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌفرق التالمٌذ بٌن بٌئات التعلم ومصادر التعلم عبر االنترنت   

 

 اٌفشق ثُٓ ثُئبد اٌزؼٍُ وِصبدس اٌزؼٍُ ػجش االٔزشٔذ اْ َزوش اٌزالُِز ِؼشفٍ 

 ِغ ِصبدس اٌزؼٍُ ػًٍ االٔزشٔذ ثسهىٌخ    اٌزالُِز َزؼبًِاْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز االسزفبدح ِٓ ِصبدس اٌزؼٍُ اٌّزبحخ ػًٍ االٔزشٔذ  اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ هً اسزخذِذ ادواد اٌزؼٍُ ػجش االٔزشٔذ ِٓ لجً اٌزهُئخ 

 إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 Online learning environmentsبٌئات التعلم عبر االنترنت 

 تسمح للمعلمٌن التواصل فٌما بٌنهم والتواصل مع الطالب وعمل فصول افتراضٌة ونشر الواجبات وٌمكن للتالمٌذ تنفٌذ  edmodoمثل 

 المهام وارسالها للمعلمٌن عبر البٌئة التعلٌمٌة

 Online learning sourcesمصادر التعلم عبر االنترنت 

  ٌوجد العدٌد من هذه المصادر مثل 

 بنك المعرفة المصري ٌوفر مصادر تعلٌمٌة متنوعة 

  توفر امكانٌة اجراء التجارب المعملٌة فً بٌئة تفاعلٌة ممتعةvlabyفالبً 

 ناشٌونال جٌوجرافٌك كٌدز توفر لالطفال معلومات عن موضوعات متنوعة مثل العلوم والجغرافٌا والحٌوانات 

  ٌوفر للمعلمٌن والتالمٌذ ادوات رسم الخرائط على االنترنت وٌسمح باستخدام Interactive Map Makerمصمم خرائط تفاعلً 

 موضوعات ومعومات متعلقة بالخرائط وهو موقع امن وموثوق 

 

 اكمل

  .........................Online learning environmentsمن بٌئات التعلم عبر االنترنت 

 ......................و  .............................Online learning sourcesمن مصادر التعلم عبر االنترنت  

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج بيئات امتعمل عرب الانرتنت ومصادره    : امسادسادلرس 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 



 

 

 

 

 . ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ علً كٌفٌة عمل خطة للبحث الرقمً   

 

 َفشق اٌزالُِز ثُٓ اٌّصبدس اٌّىثىلخ واٌغُش ِىثىلخ ػًٍ االٔزشٔذ  اْ ِؼشفٍ 

 َزّىٓ اٌزالُِز ِٓ ػًّ خطخ ٌٍجحث اٌشلٍّ   اْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز اسزخذاَ ِصبدس االٔزشٔذ فٍ ػًّ ثحث   اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف رمىَ ثبجشاء ثحث سلٍّ اٌزهُئخ 

 إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 اجراء بحث رقمً للحصول على محتوى موثوق 

 اختر موضوع بحثك

 اختر انواع المصادر االلكترونٌة التً ستستخدمها 

 تقٌٌم انواع المصادر التً استخدمتها هل هً موثوقة ام غٌر موثوقة

 احرص على التركٌز على الموضوع الذي تبحث عنه فقط وقٌم المعلومات التً تحصل علٌها وكن حرٌص علً كتباة المصادر بعد التاكد منها 

مثل فٌس بوك ووٌكً والمدونات تتضمن اراء شخصٌة واكاذٌب فً كثٌر من االحٌان المصادر الغٌر الموثوقة   

 المصادر الموثوقة وتكون مقاالت ٌكتبها خبراء ومتخصصٌن وتحققوا من صحتها وتكون خالٌة من االخطاء االمالئٌة

 كتابة مخطط 

 مقدمة تعرض موضوع التقرٌر

 فقرات تتضمن المعومات

 خاتمة او افكار نهائٌة عن الموضوع 

   

 اكمل

 .........................من المصادر الغٌر الموثوقة

 .......................و...................... و .............................خطوات كتابة مخطط 

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج خطة امبحث امرمقي     : امسابعادلرس 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 



 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌفرق التالمٌذ بٌن االتصال المتزامن وغٌر المتزامن 

 

 َمبسْ اٌزالُِز ثُٓ االرصبي اٌّزضآِ وغُش اٌّزضآِ   اْ ِؼشفٍ 

 َٕزمٍ اٌزالُِز اٌطشَمخ إٌّبسجخ ٌالرصبي فٍ اٌّىالف اٌّخزٍفخ   اْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز اسزخذاَ غشق اٌزىاصً ػجش االٔزشٔذ    اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف رمىَ ثبٌزىاصً ِغ صِالءن ػجش االٔزشٔذ اٌزهُئخ 

 إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 االتصال المتزامن 

 بٌن االصداقاء او افراد االسرة 

 عندما تكون المعلومة ملحة والبد من نقلها بسرعة

 عندما تدور المعلومات عن الحٌاه الٌومٌة 

 عندما ال تحتاج االجابة الى تفكٌر او تحضٌر

 االتصال الغٌر متزامن 

 بٌن االشخاص الذٌن ال ٌعرفون بعضهم كثٌرا 

 المعلومات المهمة ولكن غٌر ملحه وعاجلة 

 الموضوعات الحساسة والمعقدة

 عندما تحتاج االجابة لتفكٌر او تحضٌر 

   

 

 قارن بٌن االتصال المتزامن والغٌر متزامن 

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج االثصال املزتامن وغري املزتامن      : امثامنادلرس 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم

 املواطنة امرمقية : احملور امثامث 

 



 

 

 

 

 

 

 . ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على دور التطبٌقات الرقمٌة المتنوعة فً حٌاتنا  

 

 َصف اٌزالُِز أىاػب ِخزٍفخ ِٓ اٌجشِجُبد ووُفُخ اسزخذاِهب   اْ ِؼشفٍ 

 َسزخذَ اٌزالُِز احذ اٌزطجُمبد اٌشلُّخ ثسهىٌخ    اْ ِهبسٌ 

 َشؼش اٌزالُِز ثبهُّخ اسزخذاَ اٌزطجُمبد اٌشلُّخ فٍ حّبَخ اٌحُبٖ اٌجشَخ    اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ ِب اٌزٌ َشَذ اٌؼٍّبء اَجبدٖ ػٕذِب َجحثىْ ػٓ اٌحُبٖ اٌجشَخ  اٌزهُئخ 

  حً اٌّشىالد –إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 غوتام شاه 

  وهً تستخدم ادوات رقمٌة مبتكرة لتعزٌز العالقة بٌن االنسان والحٌاه البرٌة internet of elephantمؤسس منظمة انترنت اوف الٌفانت 

 بعد ان عمل خبٌرا فً مجال تقنٌة المعلومات فً عدة دول قرر استخدام مهارته فً التاثٌر اٌجابٌا على الحٌاه البرٌة 

 استخدم االدوات التكنولوجٌة الدخال الحٌاه البرٌة ضمن اهتمامات الناس الٌومٌة

 ٌعمل فرٌقها مع منظمات اخرى للحفاظ على الحٌوانات حول العالم   internet of elephantمنظمة انترنت اوف الٌفانت 

  وٌصمم العاب تفاعلٌةعلى االنترنت gpsٌجمع البٌانات عن طرٌق 

تم تصمٌم العاب تلٌفونٌة تعتمد على الواقع االفتراضً تمكن الالعب من االستمتاع بالحٌاه البرٌة وتتبع الحٌاه الٌومٌة للحٌوانات  والتفاعل مع 

 هذه المخلوقات الرائعة 

 ٌمكن للمستخدم التفاعل مع الحٌوانات سواء كانت تعٌش فً اماكن قرٌبة منه او بعٌدة عنه 

 

   او ضع عالمة  

 (    )غوتام شاه مؤسس منظمة انترنت اوف الٌفانت  

  (    ) تهدف منظمة انترنت اوف الٌفانت  تصمٌم العاب تلٌفونٌة لتتبع الحٌاه الٌومٌة للحٌوانات بهدف صٌدها  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 املس تكشف امنشط      : الاولادلرس 
 التعلم نواتج

 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم



 

 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على مهارات حل المشكالت   

 

 َششح اٌزالُِز خطىاد حً اٌّشىالد   اْ ِؼشفٍ 

 َزّىٓ اٌزالُِز ِٓ رمسُُ اٌّشىالد اٌىجُشح اًٌ ِهبَ صغُشح    اْ ِهبسٌ 

 َشؼش اٌزالُِز ثبهُّخ اسزخذاَ خطىاد حً اٌّشىالد     اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ ِب اخش ِشىٍخ اٌىزشؤُخ واجهزه ووُف لّذ ثحٍهب  اٌزهُئخ 

  اٌؼصف اٌزهٍٕ – حً اٌّشىالد –إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 اتخاذ خطوات لحل مشكلة 

 الخطوات تجعل حل المشكلة اسهل وتكون الخطوات كالتالً 

 (تخمٌن طرٌقة لحل المشكلة  )بناء فرضٌة  -1

 (مع مراعاة اال تتعرض للخطر )اختبر فرضٌتك  -2

 اذا نجح الحل فقد انتهت المشكلة لو لم ٌنجح ٌمكنك التعلم من اخطائك لبناء فرضٌة جدٌدة  -3

 تقسٌم المشكالت الجزاء صغٌرة 

 قم بتقسٌم المهمة الصعبة لعدة مهام صغٌرة  -1

 اذا كنتم فرٌق خصص لكل شخص مهمة محددة  -2

 

 

   اذكر خطوات حل المشكلة 1 س 

   او ضع عالمة  

  (    )من المفٌد فً حل المشكالت تجمٌع المهام الصغٌرة فً مهمة واحدة كبٌرة   

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 همارات حل املشالكت      : امثاينادلرس 
 التعلم نواتج

 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم



 

 

 

 

 

  .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على بعض من طرق عرض المعلومات 

 

 َششح اٌزالُِز االحزُبجبد اٌشلُّخ اٌزٍ رزطٍجهب اٌّششوػبد اٌجسُطخ   اْ ِؼشفٍ 

 َٕفز اٌزالُِز ثبسزخذاَ ثؼط االدواد اٌشلُّخ ِششوع ثسُػ  اْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز احذي اٌطشق اٌّزبحخ ٌزمذَُ اٌّؼٍىِبد اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ ارا اسدد رمذَُ ِؼٍىِبد ٌضِالءن ِب اٌؼٕبصش اٌزٍ رحت اظبفزهب ٌٍؼشض   اٌزهُئخ 

  اٌؼصف اٌزهٍٕ –إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 استخدام االدوات الرقمٌة لتقدٌم المعلومات 

 قد ٌتم تقدٌم المعلومات فً كل عرض تقدٌمً او ملصق او لوحة اعالنٌة 

   على جهاز كمبٌوتر بامكانٌات مناسبة وٌتم تحدٌثه باستمرار  Microsoft 365نحتاج استخدام برامج 

 word –power point- publisherنستعٌن ببرامج 

 المفاهٌم الرقمٌة التً ٌجب اخذها فً االعتبار 

وهً المسافة بٌن اطراف الملصق او اللوحة والمحتوى وٌجب ان ال ٌكون الهامش ضٌقا الن ذلك ٌعطً اٌحاء بان الصفحة مزدحمة الهوامش 

  مم25الهامش المثالً 

 اختر حجم مناسب للقراءة ولكم المعلومات فً اللوحة واٌضا نوع الخط اختاره بسٌط كً ال ٌشتت االنتباهنوع الخط وحجمه  

  الوان ومراعاة ان ٌكون لون الخلفٌة مناسب للون الخط 3مراعاة تناسق االوان وتكون جذابة مع عدم استخدام اكثر من االلوان  

 تكون واضحة وبجودة عالٌة واٌضا مناسبة للمحتوى الصور  

 

   او ضع عالمة  

  (  )    Microsoft 365  (  word –power point- publisher )من برامج  

 (    )عمل عرض تقدٌمً هو الطرٌقة الوحٌدة المستخدمة لتقدٌم المعلومات        

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 ثقدمي املعلومات       : امثامثادلرس 
 التعلم نواتج

 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم



 

 

 

 

 

 .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على بعض التطبٌقات الرقمٌة المفٌدة  

 

 َُّض اٌزالُِز ثُٓ اٌّصبدس اٌّىثىلخ وغُش اٌّىثىلخ   اْ ِؼشفٍ 

    ثسهىٌخ exel و  wordَسزخذَ اٌزالُِز ثشٔبِج اْ ِهبسٌ 

   فٍ ِشبسوخ اٌّؼٍىِبد exel و  wordَفعً اٌزالُِز اسزخذاَ اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ ِب اثش اٌسٍىن اٌجششٌ ػًٍ اٌجُئخ   اٌزهُئخ 

  اٌزؼٍُُ اٌزؼبؤٍ –إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

 تقٌٌم مصادر المعلومات 

للبحث حول موضوع معٌن او جمع معلومات عن النباتات او الحٌوانات فً محٌطك مثال نحتاج لبعض المصادر للحصول على المعلومات مثل 

 (مواقع التعلم الرقمً مثل بنك المعرفة المصري -  مواقع الكترونٌة  -   محرك بحث )االنترنت    (موسوعات -  صحف - كتب )المطبوعات 

 المقابالت مع اشخاص اختبروا الموضوع او درسوه 

 ال ٌكون  –حداثة المعلومات – وجود ادلة على المعلومات –لكً تقوم بتقٌٌم المصادر والتاكد من مصداقٌتها تحتاج للتاكد من المؤلف وكفاءته 

 اال ٌكون هناك تحٌز فً عرض المعلومات–بها اراء شخصٌة 

   فً عرض المعلومات   word   -   Excelاستخدام برامج 

word      ٌمكنك استخدامه فً الكتابة بشكل جمٌل واضافة صور وتصمٌمات وٌمكنك اٌضا ربط الملف بمواقع الكترونٌة 

Excel    ٌستخدم فً انشاء جداول بٌانات واٌضا فً عمل االحصائٌات وعرض االرقام النه ٌقوم باجراء العملٌات الحسابٌة علٌها الٌا 

 

   او ضع عالمة  

Excel     ٌمكنك استخدامه فً الكتابة بشكل جمٌل واضافة صور وتصمٌمات وٌمكنك اٌضا ربط الملف بمواقع الكترونٌة(    ) 

word      ٌستخدم فً انشاء جداول بٌانات واٌضا فً عمل االحصائٌات وعرض االرقام النه ٌقوم باجراء العملٌات الحسابٌة علٌها الٌا(    ) 

 (   )   (موسوعات -  صحف - كتب )من مصادر المعلومات المطبوعات 

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 التعلم نواتج امتطبيقات امرمقية  : امرابع ادلرس 
 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التعلم نواتج

 التقـــوٌم



 

 

 

 

 

 

 .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على الخوارزمٌات 

 

 َزوش اٌزالُِز ِفهىَ اٌخىاسصُِبد    اْ ِؼشفٍ 

 َسزخذَ اٌزالُِز اٌخىاسصُِبد فٍ حً اٌّشىالد ثسهىٌخ   اْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز اسزخذاَ اٌخىاسصُِبد فٍ حً اٌّشىالد اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ ارا وبْ ٌذَه ِهّخ ِؼمذح وُف رمىَ ثزجسُطهب    اٌزهُئخ 

 اٌؼصف اٌزهٍٕ–إٌّبلشخاسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

  Algorithmsالخوارزمٌات 

 هً سلسله من الخطوات التً تشرح كٌفٌة اداء مهمة محددة 

 عند استخدام محرك البحث للبحث عن معلومة معٌنة ٌستخدم الخوارزمٌات العطائك النتائج االكثر صله ببحثك 

 ٌجب ان تكون حرٌصا على كتابة كلمات مفتاحٌة دقٌقة لٌستخدم محرك البحث الخوارزمٌات المناسبة وتكون النتائج اكثر دقة 

 مثال للخوارزمٌة 

 اذا اردت تنظٌف الغرفة تتبع الخوارزمٌة التالٌة 

 نظف االرضٌة -  3امسح االسطح المستوٌة     - 2تنظف الغبار      -1

 

   او ضع عالمة  

 (    )الخوارزمٌة هً خطوات الحل بدون ترتٌب 

 (   )للحصول على نتائج بحث جٌده على االنترنت تحتاج لكتابة كلمات مفتاحٌة دقٌقة    

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 اخلوارزميات  : اخلامس ادلرس 
 التعلم نواتج

 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم



 

 

 

 

 

  .على مبادئ البرمجة ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ 

 

 َششح اٌزالُِز ِب َّىٕهُ اثزىبسٖ ِٓ خالي اٌشِجخ ػًٍ االٔزشٔذ     اْ ِؼشفٍ 

 َسزخذَ اٌزالُِز غشَمخ حً اٌّشىالد وىسٍُخ ٌٍجشِجخ ثسهىٌخ    اْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز رصُُّ ِششوػبد ثشِجُخ ثسُطخ ثبٔفسهُ  اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف صٕؼذ اٌٍؼجخ اٌزً رٍؼجهب ػًٍ اٌّىثبًَ   اٌزهُئخ 

 اٌؼصف اٌزهٍٕ–إٌّبلشخاسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

   Coding البرمجة 

 هً عبارة عن كتابة خوارزمٌات متعددة النشاء برنامج كامل 

 ٌمكن انشاء رسوم متحركة والعاب فٌدٌو باستخدام شفرة برمجٌة 

 اجهزة الكمبٌوتر مثل البشر تستخدم لغات متعددة 

  code. Org ٌوجد العدٌد من المواقع االلكترونٌة التً تساعدك على تعلم التشفٌر مثل 

ٌمكنك فهم معنى االوامر البرمجٌة بمثال وجود متاهه وترٌد حلها عندما تكتب خطواط الحل اتجه ٌمٌن ثو العى ثم ٌسار وهكذا تكون قد كتبت 

 كود ٌشبه الكود البرمجً

 فهً مجموعة اوامر برمجٌة تقود فً النهاٌة الى الحل 

                                                   

  

 

   او ضع عالمة  

 (    ) هً عبارة عن كتابة خوارزمٌات متعددة النشاء برنامج كامل   Coding البرمجة 

 (   )الكمبٌوتر له لغة واحدة     

 

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 مبادئ امربجمة   : امسادس ادلرس 

 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم

 Flow chart  مثال لخرٌطة تدفق  

  

 



 

 

 

 

 

 .ٌهدف الدرس الن ٌتعرف التالمٌذ على فن الجرافٌك ومجاالت استخدامه  

 

 َزوش اٌزالُِز ثؼط االدواد اٌّسزخذِخ فٍ رؼذًَ اٌصىس    اْ ِؼشفٍ 

 َسزخذَ اٌزالُِز ِٓ اظبفخ ثؼط اٌصىس ورحشَشهب  اْ ِهبسٌ 

 َفعً اٌزالُِز اظبفخ اٌجشافُه الثحبثهُ اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف رجؼً اٌٍّصك اٌخبص ثه جزاة  اٌزهُئخ 

  اٌزؼٍُُ اٌزؼبؤٍ –إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

  Graphic Artفن الجرافٌك  

 Microsoft paintبرنامج الرسام  

Start  - accessories – Microsoft paint 

 ٌعطٌك امكانٌة التعدٌل فً الصور وااللوان 

 ٌوجد مجموعة من االدوات ٌمكن استخدامها فً التصمٌم  كما بالصورة 

 من امكانٌات تحرٌر الصور 

 تغٌٌر حجم الصورة واتجاهها  - 4اضافة نص للصورة    -  3قص اجزاء من الصورة      - 2تعبئة اللون       -1

  insert من قائمة  wordادوات الجرافٌك التً ٌوفرها برنامج  

  رسوم تخطٌطٌة –النماذج ثالثٌة االبعاد -   االٌقونات  –االشكال 

 

 اكمل 

 (كالهما - تغٌٌر حجم الصورة واتجاهها  -  اضافة نص للصورة    )من امكانٌات تحرٌر الصور   

   او ضع عالمة  

 (   )به ادوات للجرافٌك      wordبرنامج 

  

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 فن اجلرافيك   : امسابع  ادلرس 

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم

 التعلم نواتج



 

 

 

 

 

 .ٌهدف الدرس الن ٌتمكن التالمٌذ من انشاء عرض تقدٌمً بانفسهم   

 

     power pointَزوش اٌزالُِز ُِّضاد ثشٔبِج اٌؼشوض اٌزمذَُّخ اْ ِؼشفٍ 

   ثسهىٌخ   power pointَزّىٓ اٌزالُِز ِٓ أشبء ػشض رمذٍَّ ثجشٔبِج اْ ِهبسٌ 

     power pointَفعً اٌزالُِز ػشض اٌّؼٍىِبد ثبسزخذاَ اْ وجذأٍ 

 اٌسجىسح- اٌىّجُىرش اٌىسٍُخ اٌزؼٍُُّخ  

 ؟ وُف َّىٕه ػشض ٔزبئج ثحثه ثشىً شُك  اٌزهُئخ 

  اٌزؼٍُُ اٌزؼبؤٍ –إٌّبلشخ اسزشارُجُخ اٌزؼٍُ 

 

 

     power pointبرنامج العروض التقدٌمٌة 

 ٌستخدم لتصمٌم عروض تقدٌمٌة تتضمن نصوص وصور وتاثٌرات حركٌة 

 النشاء عرض تقدٌمً 

Start  – Microsoft power point –blank presentation 

 مكونات واجهة البرنامج كما فً الصورة 

  insert اضافة صورة  من  –اضافة نص واختٌار خط مناسب -  Home -  Lay outاختٌار تصمٌم  من  -  New slideاضافة شرٌحة  من 

  اضافة مؤثرات وبصرٌات 

مؤثرات الحركة لمحتوى الشرٌحة - Transation      4 انتقاالت للشرٌحة  -  Drow       3رسم  -  design      2تصمٌم  -1

Animation        5 - عرض الشرائحslide show  حدد طرٌقة العرض وتوقٌت كل شرٌحة واستخدم F5 للعرض     

 اثناء عمل عرض تقدٌمً كن حرٌصا على 

  الصور جٌدة وذات صلة بالموضوع – نوع الخط وحجمه مناسبٌن للقراءة –تجنب الفقرات الطوٌلة 

 

   او ضع عالمة  

 (   ) ٌستخدم لعمل عرض تقدٌمً    power pointبرنامج 

 (   ) كتابة النصوص فقط     power pointٌمكننا فً برنامج 

   الفصل

   الحصة

   التارٌخ

 االهداف االجرائٌة

 عرض الدرس

 انشاء عرض ثقدميي    : امثامن  ادلرس 

 التعلم نواتج

 مرشوعات برجمية  : احملور امرابع 

 

 التقـــوٌم




